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Ordföranden har ordet
som alltid är öppen.
     Styrelsen och Påjje har diskuterat 
problemet men vi hittar inte en bra 
lösning. Kanske efter mötet med 
referensgruppen kan vi hitta en 
gemensam lösning till årsmötet.
     Den positiva andan som finns i klubben 
gör att utomstående spelare blir positiva 

till Söderslätts Golfklubb.
     Trots den torra vädret håller banan en 
bra kvalite. Utvärderingen av 10 minuter 
mellan bollarna skall göras i höst.

Jan Persson
Ordförande

S

Härmed kallas ni till Höstårsmöte på Söderslätts GK
Tisdagen den 15 oktober 2013 kl 19.00 i klubbhuset.

Föredragslista för årsmötet
  1.    Mötet öppnas.
  2.   Fastställande av röstlängd.
  3.   Fråga om mötet behörigen utlysts.
  4.   Fastställande av föredragningslistan.
  5.   Val av ordförande för höstårsmötet.
  6.   Val av sekreterare.
  7.   Val av två protokolljusterare tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera dagens protokoll.
  8.   Styrelsens redovisning för verksamhetsåret.
  9.   Fastställande av antalet ledamöter för kommande mandatperiod.
10.   Val av klubbordförande tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år.
11.    Val av ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
12.   Fastställande av medlemsavgifter, samt övriga avgifter för 2014.
13.   Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
14.   Övriga frågor.
15.   Mötet avslutas.
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ommaren började lite tveksamt, men det 
blev trots allt en riktigt fin golfperiod.
     Vi har haft ett antal stora tävlingar 
som gett mersmak från våra gäster. 
Jag träffar många golfspelare i olika 
sammanhang och de flesta berömmer 
banan, restaurangen och shopen. Det vi 
får klagomål på är att vi inte har en kiosk 
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    per år och distribueras gratis
    till medlemmar, sponsorer och
    intressenter inom
    Söderslätts Golfklubb.
    
    Ansvarig utgivare:
    Jan Persson

    Redaktion:
    Mikael Andersson 
    Jan Persson 
    Joao Guiomar
    Agneta Bjuväng

    Redaktionen förbehåller sig
    rätten att redigera insänt
    material. Redaktionellt 
    material får citeras mot
    angivande av källa.

 Söderslätts
 Golfklubb
        Greviev 260-10, 235 94 Vellinge

        Hemsida:  www.soderslattsgk.se      
        e-post: soderslattsgk@sslgk.se

 Telefon:
Tidsbokning ............ 040 42 96 80
Tävlingsledning ...... 040 42 96 81
Kansli ...................... 040 42 96 82
Klubbchef................ 040 42 96 83
Shop/Instruktör ....... 040 42 96 85
Restaurang ............. 040 42 96 86
Fax  ......................... 040 42 96 84

Öppettider: 1/11-28/2

Kansli
             Kansliet håller öppet mellan 
        09:00-15:00. Fr.o.m den 17/12-6/1
        håller kansliet stängt.
        

Nästa nummer beräknas komma 
ut i 1:a veckan i december 2013.

Tryck: Holmbergs i Malmö AB

Kansliet informerar
Kansliet informerar  

341 140
TRYCKSAK

Även om jag i skrivande stund är i början på september månad är det dags att göra en tillbakablick 
på det gångna året. Trots en lång och kall vinter/vår kom sommaren till slut med full kraft. Flera 
värmerekord slogs på löpande band mellan juni-augusti. Värmeböljan till trots har det spelats 
mycket golf på vår bana. Vi får mycket beröm för våra greener och banskötsel. Vi får dock kritik, 
med all rätt, för våra bunkrar. Under hösten utvärderas olika typer av bunkersand och nästa år 
påbörjas arbetet med att få våra bunkrar att hålla samma standard som övriga banan.  

Medlemstillströmningen har varit god och vi har över 1250 medlemmar.  Vi har plats för  
ytterligare 50 medlemmar och målsättningen är att nå det under 2014.

Infobrev
Under året har mina infobrev fått en annan utformning. Nu vet jag med säkerhet att informa-
tionen kommer fram till alla medlemmar som har en fungerande emailadress.  I dagsläget når jag 
ut till cirka 1 000 medlemmar. 
 
Golfresor  
Under hösten/vintern kommer jag att bjuda in ett antal researrangörer såsom HereWeGo m.fl. 
som får presentera sina utbud av golfresor. Håll utsikt i mina infobrev om aktuellt datum och  
arrangör.   
 
10-minuter kontra 7,5-minuter 
Under året har vi testat att hålla 10 minuters intervall mellan bollarna. Blev det bra eller dåligt?  
Du får gärna skicka mig ett mail med dina åsikter.   
 
Höstårsmötet 
Höstårsmötet hålls den 15 oktober kl 19:00 i klubbhuset.  
 
Bella Center 2014 
Mellan den 17-19 januari kommer vi att vara representerade på Bella Centers golfmässan 
”Ferie&Fritid”, i samverkan med övriga klubbar i En4skåne.

Bingolotto
Stöd klubben genom att teckna dig för några lottor i månaden.  
Länka direkt på 
www.folkspel.se/bingolotto/tv-programmet/prenumerera/  
och väl där inne längst ner vid sök-rutan så skriver man Söderslätt så får 
man upp två alternativ och man väljer då vår golfklubb. Sedan fyller man i 
övriga uppgifter och klickar skicka. För varje såld Bingolotto går 15 kronor 

oavkortat till golfklubben. 

Order-of-Merit 2013
Då var årets Order-of- Merit klar med följande segrare;  
A-klassen Henning Laursen med 64 poäng. 
B-klassen Hans G. Johansson med 33 poäng . 
C-klassen Christina Wadhed-Arinbjarnarson med 30 poäng. 

Julbazar
Vi planerar att hålla den traditionella Julbazaren den 7-8 december mellan kl. 10:00-14:00. 
Min förhoppning är att kunna utöka med ytterligare någon leverantör. Shopen kommer att 
erbjuda fina julklappstips under dessa dagar.

Joao Guiomar 
Klubbchef
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DamkommitténDamkommittén rapporterar;

Sommarslaget: 
Inledde som vanligt Söderslättsveckan. 
Även i år var det fulltecknat med 54 lag 
som spelade scramble. Dk bjöd på cider 
och jordgubbar. Efter spelet ingick även en 
god lunch. Vi hade tur med vädret som 
höll i sig hela veckan. Vinnare blev Tommy 
och Isak Danielsson från Öjestrand Golf 
Club med 62,0 slag. 

Hanna Mårtensson, Kerstin Svensson och Gabriella Wahlström.

 

Tabellställning Slag Slag Slag  
 Före i dag Total Plac.

Söderslätt 145,0 147,0 292,0 1
Landskrona 135,5 160,5 296,0 2

Bedinge 138,5 168,0 306,5 3

S:t Arild 144,5 165,5 310,0 4

Sofiedal 146,5 164,0 310,5 5

Bosjökloster 146,5 164,5 311,0 6

Malmö-Burlöv 142,5 171,5 314,0 7

Degeberga- Widtsköfle 141,0 173,0 314,0 8

Barsebäck 150,0 165,5 315,5 9

Mölle 156,0 161,5 317,5 10

Falsterbo 157,5 164,5 322,0 11

Ljunghusen 154,0 174,5 328,5 12

Vellinge 151,5 186,0 337,5 13
Ljungbyhed 158,5

  
WO

Seriespelet foursome:
Söndagen den 11 augusti spelades sista 
omgången på klubben. 
Vi vann foursome-ligan 2013!!!!!!! Så nu 
kommer vi att flytta upp till division 1 inför 
2014. Jätteroligt! Laget som spelade den 11 
augusti var Eva Granelli, Cecilia Lindqvist, 
Kerstin Brandt och Gabriella Wahlström.
A-klassen spelade 71,5 nto och B 75,5 så vi 
knappade in allt och passerade samtliga 
lag.

Återstående aktiviteter för DK är Öst/väst 
lördagen 14 september, finalen i Helan & 
Halvan söndagen den 22 september och 
hösttröst torsdagen den 24 oktober.
På hösttröst kommer vi att dela ut en 
enkät för att se om vi är rätt på det i DK.

Damkommittén
Anna-Lena Tuvesson

Utbytesdagen:
Gick av stapeln tisdagen den 6 augusti. 
54 hoppfulla damer från Söderslätt, Trel-
leborg, Vellinge, Tegelberga, Bokskogen, 
Romeleåsen, Kvarnby och Ystad deltog.
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Marknadskommittén

Herrkommittén

Får du klubbens nyhetsmail?

”Klicka här för att prenumerera på klubbens nyhetsmail.”

Nu är det snart slut med spelåret 2013. 
Vi har haft nio lag i seriespelet under året 
med väldigt varierande resultat.

Kvar på programmet är följande: 
Final Veterangolfen torsdag 19/9, Final 
Måndagstävlingen lördag 21/9,
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Final Onsdagstävling söndag 22/9 
och Final serielagen söndag 29/9.

 
Hoppas många kommer till start på dessa 
återstående tävlingar.

 

Herrkommittén
Roland

Nu är vi igång med vårt nya säkra mail-
system som inte riskerar att fastna i något 
av alla Internets spamfilter. Varje vecka kan 
du i nyhetsmailen läsa om banan, tävlingar 
och om mycket annat som händer på 
klubben.

Bland fördelarna finns att du själv kan 
prenumerera på klubbens mail via hem-
sidan. 

Du kan närhelst du önskar avprenu-
merera genom en länk i varje mail. 

Det finns också en flik ”Skicka vidare” 
för att enkelt vidarebefordra mailet om du 
så önskar.

Prenumererar och håll dig informerad! 

Hej!
Har ni någon trevlig 

golfgroda att berätta för oss 
andra medlemmar så skicka in 

den via mail till Joao!
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Medlemskommittén
Vi från medlemskommittén tackar alla er 
som deltagit i våra arrangemang! Vi har 
fått så många positiva kommentarer från 
er medlemmar och det sporrar oss verkli-
gen till att ta ny sats inför nästa golfsäsong.

Vilken underbar golfsommar vi har 
haft och än är det inte slut på säsongen! Vi 
har många härliga höstdagar framför oss 
när vi kan spela på vår fina bana!

Under året har vi arrangerat 36+ da-
gen och 60 + dagen, utbildat i golfregler 
och sett till så att det finns klubbvärdar 
och marshals på banan. Vi har hälsat nya 
medlemmar välkommen till klubben. 
Tillsammans med marknadskommittén 
arrangerade vi prova-på-golf och, sist men 
inte minst, tillsammans med övriga kom-
mittéer i klubben, var vi med och arrang-
erade Söderslättsdagen den 6 juni.

Vi finns till för dig som är medlem. 
Kom gärna med ris och ros och egna idéer! 
Det hjälper oss att göra ett ännu bättre 
arbete nästa säsong. Våra kontaktuppgif-
ter finns på klubbens hemsida.

Klubbvärdar och Marshals
Ett stort tack till våra trevliga Klubbvärdar 
och Marshals för ett mycket bra jobb på 
banan! Tillsammans har ni gjort drygt 100 
klubbvärdspass.

Många berömmande ord har hörts 
från spelarna, klubbmedlemmar såväl som 
greenfeegäster. Banans goda kondition har 
också fått mycket beröm.

Men inget är så bra att det inte kan 
göras ännu bättre!

Av klubbvärdarnas rapporter läser vi 
tyvärr att golfbilar och golfvagnar alldeles 
för ofta körs mellan green och bunker, spe-
lare med golfbilar ”jagar på” och tränger 
sig före på banan och att flera spelare går 
över vägen till Tee 1 istället för att använda 
tunneln. 

36-dagen
En solig men sval söndag i maj samlades 
ett 30-tal glada golfare med hcp från 36 
och uppåt för lättsamt spel på vår bana. 
Med en coach i varje boll gav vi oss ut för 
en trevlig 9-hålsrunda. 

Målet med dagen var att hitta nya 
spelkompisar, komma igång med sin golf 
och, framförallt, ha kul på banan vilket vi 
förstod att alla hade haft. Det här är ett 
arrangemang som vi gärna tar upp nästa 
år igen.

Vi ställer upp för dig!

60-dagen
En söndag i maj samlades ett 10-tal av 
klubbens medlemmar i åldern 60 år och 
äldre för trivsel-spel, samvaro och informa-
tion. Många fler var anmälda men regnet 
öste ner så tyvärr blev vi inte så många. 
Målsättningen med dagen var att träffa 
nya och gamla spelkompisar och spela en 
trevlig golfrunda.

Deltagarna var glada och nöjda, trots 
det dåliga vädret, och önskade att vi skulle 
arrangera 60-dagen nästa år igen.

Utbildning i golfregler
Under två kvällar i maj fylldes klubbens 
stora konferensrum med medlemmar som 
ville fräscha upp sina regelkunskaper.

Rune och Nils-Göran drillade oss i allt 
från hur man droppar vid ett vattenhinder 
till hur många slags plikt man får när bollen 
träffar en golfbag.

Vi medlemmar fick många ”aha-upp-
levelser” och vi tackar er båda för att ni vill 
dela med er av era kunskaper!

Vi har alltid 
något trevligt att erbjuda 

i restaurangen.
Välkomna!
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Medlemskommittén forts.

Nya medlemmar – välkomna!
Under senaste året har klubben fått mer 
än 100 st nya medlemmar. Från medlem-
skommittén sida avsatte vi två kvällar i 
början på året, då vi kontaktade så många 
nya medlemmar som vi fick tag på, hälsade 
välkommen till klubben och bjöd in till 
informationsträffar.

Under två välbesökta informations-
träffar fick sedan våra nya medlemmar 
träffa Joao för att få information om klub-
ben. Påjje bjöd på en mustig soppa och 
Agust och Jan informerade om golfkurser.
Arrangemanget var mycket uppskattat 
och vi planerar att göra något liknande till 
nästa år igen.

Medlemsförmåner
Klubbens medlemmar är en intressant 
kundgrupp för många företag. I foldern 
”Medlemsförmåner”, som du hittar på 
klubben eller kan ladda ner på hemsidan, 
finns många förmånliga rabatter. 

Tyvärr har vi konstaterat att förmå-
nerna utnyttjas av en alltför liten del 
av klubbens medlemmar. Vi har därför 
beslutat att inte lägga mer fokus på detta 
koncept och förmånerna upphör således 
vid årsskiftet.

Söderslättsdagen – 6 juni
Vilken dag! Solen sken i kapp med oss alla! 
Många medlemmar med barn och vänner 
kom och besökte klubben, där det fanns 
mycket roligt att hitta på för alla åldrar! 
På kvällen var det fest med god mat, vin, 
musik och dans.
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Förmånserbjudanden

till dig som är medlem i

Söderslätts Golfklubb

Varsågod!

I foldern finns flera olika företag som har tagit fram speciella erbjudanden, 

enbart för dig som är medlem i Söderslätts Golfklubb!

Genom att vända dig till våra förmånsgivare bidrar du både till klubbens och 

din egen ekonomi. Förutom de speciella erbjudande du finner i denna folder 

hittar du en lista med klubbens sponsorer på folderns baksida.

Rabatter och erbjudanden gäller för 2012.

Söderslättsdagen arrangerades på 
styrelsens initiativ och alla kommittéer i 
klubben var involverade i planering och 
genomförande. Vi var alla eniga om att 
dagen blev mycket lyckad och vi hoppas 
att Söderslättsdagen kan arrangeras nästa 
år igen!

Vi behöver fler kreativa 
kommittémedlemmar!
Medlemskommitténs främsta uppgift är 
att få dig som medlem att trivas i klubben. 
Det gör vi bl a genom ett antal arrange-
mang som vänder sig till olika grupper 
bland våra medlemmar.

Vi letar nu efter nya och kreativa med-
lemmar till vår kommitté! Så känner du för 
att jobba med oss i Medlemskommittén – 
hör av dig! Våra kontaktuppgifter finns på 
klubbens hemsida! 
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Kaizenslaget 2013
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Junior o Elitkommittén
En summering av årets insatser.

Vår/Sommar träning
Vi har haft fler anmälda i år jämfört med 
föregående år, vilket är en positiv trend 
och som vi hoppas kan följa upp under 
2014. En kommentar som kanske kan 
spegla årets träning enligt Agust (vår PRO 
och ansvarig tränare) är "fler anmälda men 
mindre närvaro". Varför det har varit så 
är i dagsläget svårt att förklara men den 
största enskilda orsaken är att folk är bort-
resta. Vi kommer att analysera detta i mer 
detalj under vinterhalvåret och se om där 
är behov av en förändring i upplägget tills 
nästa år.

Höstträning
Höstträning har startat och även här 
ser vi en positiv trend med fler anmälda 
än föregående år, ett 30-tal anmälda. 
Detta sätter press på de resurser vi har till 
förfogande och om trenden fortsätter 
nästa år måste vi titta på hur vi bäst tar 
tillvara ungdomarna under träningen för 
att göra den kul och intressant.   

Matchligan
Matchligan 2013 blev tyvärr inte vad vi 
förväntat oss. Tävlingssäsongen startade 
innan vi ens dragit igång vår träning vilket 
är en fråga vi kommer att ta till SGFs 
höstmöte, varför så tidigt? Vi kan även 
säga att vi i år har fortsatt brist på juniorer 
i denna åldersgrupp som är redo för spel. 
Det positiva är att vi under året har utökat 
antalet möjliga spelare och vi ser fram 
emot nästa år med större tillförsikt.   

Foursomeligan
Vi kom sist i vår grupp men detta resultat 
säger inte hur jämna många av matcherna 
var och förlusterna kunde lika gärna med 
lite tur ha blivit vinst. Med en relativt bred 
grupp så är Foursomeligan ett område vi 
inte oroar oss väldigt mycket för - nästa år 
vinner vi de jämna matcherna i stället. 

Juniorserien
Vi gjorde en liten satsning i år och har spe-
lat med de bästa varje gång vilket lede till 
att vi efter halvtid flyttades upp i mellan-
serien där vi gjort bra ifrån oss. En omgång 
kvarstår och den spelas på Trelleborgs GK 
den 7 september och först efter det vet vi 
om vi lyckats med det vi trodde vi hade en 
relativt bra chans, nämligen att ta oss upp 
till spel med de stora klubbarna. 

4 dagars läger i kombination med 
Skandia Cup Klubbkval 
Under juni arrangerades ett 4-dagars 
läger där vi hade 22 deltagare vilket är 
fantastiskt i sig. Tack alla juniorer och 
ledare för ett lyckat genomfört läger.

Söderslätt Mixen
I år var det andra gången som Söderslätts 
Mixen arrangeras av Junior & Elit Kom-
mittén. Med facit i hand så kan jag utan att 
skryta allt för mycket säga att den genom-
fördes med bravur. Jag personligen tycker 
att vi skall vara stolta över deras arbete och 
därmed se till att tävlingen fortfarande är 
intressant och rolig för framtiden. Junio-
rerna ser fram emot att få arrangera den 
nästa år och då skall den bli ännu bättre.

Vi vill ta detta tillfället i akt och sända 
ett stort tack till alla Juniorer som ställde 
upp att arrangera denna dag samt Åsa 
Friberg-Bergström som stöttar våra junio-
rer i deras arbete.

Olympiagolfen
Detta var ett evenemang som lades 
in under Söderslättsveckan och det vi 
kan säga är att kommunikationen inte 
var 100% i detta fall. Det var många 
som missförstod riktlinjerna runt detta 
evenemang, men vi har identifierat vad 
detta var och kommer att se till att detta 
blir en större och bättre tävling 2014.
För de som inte vet vad detta är kan 
man gå in på golf.se och kolla under 
Olympiagolfen, där finns all information. 

Skandia Tour 2013
Vi har idag haft 4 killar och 1 tjej som 
under året har spelat mer eller mindre fast 
på touren. I tillägg har vi haft ett par yngre 
killar som spelat i B-klassen på prov för 
att känna på hur det är att tävla bland de 
stora.

Nedan är ett utdrag av några 
juniorers aktiviteter under 2013.
Isak Knutsson har per dags dato deltagit 
i 10 tävlingar, klarat 10 kval och lyckats 
med 4 topp 10-placeringar. Till detta kan 
nämnas att han vunnit 1 Skandia Tour 
regional tävling. Han ligger för närvarande 
på 84 plats på pojkarnas Order of Merit 
lista, upp från 442 plats 2012. I tillägg är 
Isak aktiv på JMI touren och +18 touren 
där han också skörda framgångar bl.a med 
en 2:a placering på +18 touren.

Fredrik Wessner började året med 
att skada sitt knä under en skidsemester 
men har återhämtat sig fint och gjort en 
hel del bra resultat under året. Deltagit i 
6 tävlingar och klarat 6 kval och lyckats 
med 2 topp 10-placeringar. Fredrik ligger 
för närvarande på 821 plats på pojkarnas 
Order of Merits lista, upp från plats 997 
2012. Även Fredrik är aktiv på JMI touren 
och +18 touren. 
Melker Melin lyckades med att ta sig 
vidare till Regional efter att ha missat 
med 1 futtig poäng vid ett flertal tillfällen. 
Melker har spelat i 7 tävlingar under 
året och klarat 7 kval, samt haft 3 topp 
10-placeringar under året. Ligger för 
närvarande på 831 plats på pojkarnas 
Order of Merit lista. Är också aktiv på JMI 
touren.
Jakob Persson har enbart deltagit i 
1 tävling under året och kan väl räknas 
in som ett mellanår för hans del 
(sommarjobb och andra aktiviteter stått 
i mellan). Vi hoppas naturligtvis att han 
kommer igen inför nästa år.
 Isabell Friberg är vår tjej på touren. Har 
deltagit i 4 tävlingar under året och klarat 
4 kval. Lyckades med 2 topp 10-placeringar. 
Isabell är också en av två tjejer som deltagit 
i ett utvecklingsprojekt arrangerat av SGF 
som heter Golftjejer. Detta evenemang tar 
flickorna ut på olika aktiviteter där de får 
lite extra tips och råd hur förbättra sin golf, 
samt bl. a träffa Annika Sörenstam och få 
lite professionella råd om hur hon ser på 
livet som golfspelare.

Kommittén
Kommittén jobbar vidare med att utveckla 
arbetet runt verksamheten. Vi har lyckats 
med att knyta till oss två nya personer 
till arbetet i kommittén och hoppas att 
vi fram till nästa vår ska ha knutit till oss 
ytterligare 2-3 personer.
Vi anser oss vara på rätt väg när det gäller 
att utveckla vår junior verksamhet men 
saknar fortfarande tillräckligt med ledare 
för att inte överbelasta de resurser vi har 
idag och detta är vår primära uppgift 
framöver.

Till slut vill jag skicka ett stort tack till alla 
medarbetare i kommittén samt alla de 
som hjälpt till i bakgrunden med att dra 
runt verksamheten det gångna året.

TACK!
Junior & Elitkommittén Söderslätts GK   
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Toppengallerian 2013

Jens Bertilzon - Toppengallerians sponsor med vinnarna Emilia Granelli Westrin och Isabell Friberg.
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Toppengallerian 2013 forts.

Jens Bertilzon - Toppengallerians sponsor med vinnarna Emilia Granelli Westrin och Isabell Friberg.
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